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PASAIAKO IRISGARRITASUN-PLANA or. 1  
6. LIBURUKIA KOMUNIKAZIOA 

1 HITZAURREA 

Irisgarritasunaren ikuspegitik, komunikazioaren xedea da pertsonei ingurunearekin modu 

autonomoan erlazionatzea eragozten dieten hesiak kentzea. 

Dokumentu honetan, komunikazioaren egoera tratatzean, irisgarritasun-txosten bati dagozkion 

hiru alderdi aztertuko ditugu: 

• Irisgarritasuna bide publikoan. 

• Irisgarritasuna garraioan. 

• Irisgarritasuna udal-eraikinetan. 

Ikus daitekeen bezala, komunikazioaren irisgarritasuna elementuak hainbat alderdi barne 

hartzen ditu (zeharkakoa da, beraz), eta alderdi horiek berariaz aztertu dira jada azterketa 

honetako beste dokumentu batzuetan. Hori dela eta, gure ustez garrantzitsuenak diren 

elementuak laburbilduko ditugu dokumentu honetan, nahiz eta horietako elementu batzuk 

gehiagotan edo sakontasun handiagoz aipatu diren beste dokumentu batzuetan. 
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PASAIAKO IRISGARRITASUN-PLANA                                                                                                                                      or. 2  
6. LIBURUKIA KOMUNIKAZIOA 

2 IRISGARRITASUNA BIDE PUBLIKOAN 

Bide publikoan, komunikazioaren irisgarritasunak alderdi oso desberdinak hartzen ditu barnean, 

bai hiriaren plangintza orokorrari dagokionez, bai hiri-elementu espezifikoei dagokienez. 

 

Oinarrizko helburua izan behar da pertsonek behar duten informazioa lortzea udalerrian zehar 

orientatu ahal izateko, eta hala, aldiro gai izatea interesatzen zaizkien toki eta ekipamenduak 

kokatzeko; horretarako seinaleztapen-sistema egoki bat jarri beharko da. 

 

Seinaleztapen-sistematzat jotzen dira pertsonentzat baliagarria den informazioa seinalatzeko 

funtzioa duten ikusizko, ukipenezko eta soinuzko sistemak. 

BIDEKO ELEMENTUAK: 

Atal honetan bideko elementu klasiko batzuk aztertzen dira. Lehenik eta behin, jarraibide orokor 

batzuk erakusten dira, eta ondoren, udalerrian ugariak diren elementu jakin batzuetan 

sakontzen da. 

Komunikazioari dagokionez, hiri-altzariei aplikagarriak zaizkien jarraibide orokorrak: 

• Erabilera publikoko eremuetan aldi baterako edo modu iraunkorrean instalatzen den 

hiri-altzari oro pertsona guztien irisgarritasuna ez oztopatzeko moduan jarri behar da. 

• Desnibel guztiak (arrapalak, eskailerak, eta abar) seinaleztapen-banden bidez iragarri 

behar dira. Seinale horiek, beraz, bi funtzio izango dituzte: seinaleztatzea eta 

ohartaraztea. Inguruko zoladurarekiko kontrastea egin behar dute, koloreari eta 

testurari dagokienez. 

• Instalatzen diren erabilera publikoko elementuak (iturriak, eserlekuak, markesinak, 

paperontziak...) pertsona guztiek erabiltzeko moduan diseinatu eta jarriko dira. 

• Hiri-altzariak oinezkoentzako ibilbidearen luzetarako noranzkoan lerrokatuko dira, 

ibilbide hori oztopatu gabe eta ibilgailuengandik babestuz, oztoporik gabeko zabalera 

librea mugatuz. 

• Gardenak diren hiri-elementuak (plastikoa edo beira), seinaleztapen-banda horizontal 

eta opakuen bidez seinaleztatuko da. 

Jarraian, udalerrian ugariak diren elementu jakin batzuk aipatuko ditugu: 
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PASAIAKO IRISGARRITASUN-PLANA                                                                                                                                      or. 3  
6. LIBURUKIA KOMUNIKAZIOA 

Oinezkoen pasabideak: 

Oinezkoentzako pasabideek ukimen-alarma gisa funtzionatzen duen zoladura (botoiduna) izan 

behar dute; zoladura horrek oinezkoentzako ibilbide bat dagoela ohartarazteko balioko du. 

Horrez gain, espaloiak aldaketa kromatiko nabarmena izan behar du, ikusmen urrituko 

pertsonek zebra-bideak detekta ahal ditzanen. 

Pasaian, alderdi hori aztertzean, zoladura hori jartzea proposatu da gaur egun halakorik ez duten 

pasabideetan.   

 
1. irudia. Oinezkoen pasabidea 
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PASAIAKO IRISGARRITASUN-PLANA                                                                                                                                      or. 4  
6. LIBURUKIA KOMUNIKAZIOA 

Eskailerak: 

Udalerriko hiriguneko orografia dela eta, gaur egun eskailera zati batzuk daude. Arrapala bat 

edo ondoan igarotzen den ibilbide alternatibo bat egonez gero, eskailerek bete beharreko 

baldintza nagusia da eskubanda bat izatea altuera bikoitzean, eta neurriak egokiak izatea maila, 

kontramaila eta zabalerari dagokienez. Bide alternatiborik ez badago, mailetan banda zimurrak 

jarri beharko dira; horrez gain, seinaleztapen- eta ohartarazpen-funtzio bikoitza betetzen duten 

seinaleztapen-bandak jarri beharko dira. Argazki honetan ikusten den bezala, ezaugarri horiek 

betetzen ez dituzten eskailera eta arrapala ugari daude.  

 
2. irudia. Eskailerak 
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PASAIAKO IRISGARRITASUN-PLANA                                                                                                                                      or. 5  
6. LIBURUKIA KOMUNIKAZIOA 

Paperontziak: 

Paperontzien ezaugarri nagusia da lurreraino oinplano-proiekzio handienarekin iritsi behar 

direla. Pasaian dauden paperontzi askok ez dute ezaugarri hori betetzen; beraz, ordeztu egin 

beharko dira, modu mailakatuan. 

 

3. irudia. 1. motako paperontzia  
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PASAIAKO IRISGARRITASUN-PLANA                                                                                                                                      or. 6  
6. LIBURUKIA KOMUNIKAZIOA 

Mutiloiak: 

Mutiloiak lerrokaturik kokatu behar dira, oinezkoentzako bidea hartu gabe, eta bidearekin 

kontrastea egiten duen kolorea izan behar dute, bidetik bereizi ahal izateko, baita gauez ere. 

Gutxienez, 10 cm-ko zabalera/diametroa izan behar dute, ertzik gabe, eta 0,75 – 0,90 metroko 

altueran kokatu behar dira.  

Nolanahi ere, ahal denean, komeni da beste alternatiba batzuk aukeratzea, esate baterako, 

jardinerak, eserlekuak, eta abar. Argazkian araudia betetzen ez duten mutiloiak ageri dira.  

 

4. irudia. Mutiloiak 

 



 

5   

 

7   

PASAIAKO IRISGARRITASUN-PLANA                                                                                                                                      or. 7  
6. LIBURUKIA KOMUNIKAZIOA 

Kartelak eta seinaleak: 

Komeni da jarraibideen kartelak kromatikoki kontrastatuak izatea (ahal bada hondo iluna eta 

karaktere argiak edukitzea), letra mota pertsona guztiek irakurtzeko modukoa izatea (ahal bada 

Sans Serif), eta nazioartean onartutako sinbologia izatea. Jarraian, jarraibide horiek 

errespetatzen dituen adibide bat erakusten da. 

 

5. irudia. 1. motako kartelak 

 

6. irudia. 2. motako kartelak 
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PASAIAKO IRISGARRITASUN-PLANA                                                                                                                                      or. 8  
6. LIBURUKIA KOMUNIKAZIOA 

Iturriak: 

Iturri eta uraskek pertsona guztientzako irisgarriak eta erabilgarriak izan behar dute. Sestra-

aldaketak ekidingo dira, eta lurreraino jarraituak izango dira. Saretak instalatzen badira, 

irristagaitzak izango dira. Jarraian, Pasaian dagoen iturri baten adibidea erakusten da. Adibide 

horretan, argi eta garbi urratzen dira aipatutako zehaztapenak. 

 

 

7. irudia. Iturria 
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PASAIAKO IRISGARRITASUN-PLANA                                                                                                                                      or. 9  
6. LIBURUKIA KOMUNIKAZIOA 

Apaintzeko elementuak: 

Apaintzeko elementuak (estatuak, eskulturak...), beren ezaugarri bereziak direla eta, ezin dira 

aldatu. Hala eta guztiz, kaltegarriak izan daitezke udalerriaren irisgarritasunerako. Beraz, haiek 

babestea proposatzen da. Horretarako, zenbait zentimetroko irtengune bat jarriko da lurrean, 

tonu kromatiko desberdinekoa, pertsonei babesa eta abisua emateko. Irtengune horrek 

elementuaren perimetro maximoa hartuko du. 

Jarraian, deskribatutako zehaztapenak betetzen dituela jotzen den adibide orokor bat erakusten 

da. 

 

8. irudia. Apaintzeko elementuak 
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PASAIAKO IRISGARRITASUN-PLANA                                                                                                                                      or. 10  
6. LIBURUKIA KOMUNIKAZIOA 

Zoladurak: 

Zoladurek baldintza hauek bete behar dituzte oinezkoak modu seguru eta erosan ibil daitezen 

bide publikoan.  

1.- Oinezkoentzako ibilbideen zoladura gogorra, eta irristagaitza (lehorrean eta bustian) izango 

da. (561. AGINDUA, V. KAP., 11.1 art). Piezen artean ez da irtenunerik izango. Zoladura bigunak 

berriz, gurpil-aulkiak, makilak eta abar ez mugitzeko eta ez hondoratzeko bezain trinkoak izango 

dira. 

2.- Eskailera, arrapala, lur azpiko pasagune, metroko sarbide eta abarren kasuan, desnibelak, 

sakonuneak eta kota-aldaketak seinaleztatzeko, sartzeko eta heltzeko alde guztietan 1 m-ko edo 

gehiagoko zabalera —baldosaren edo erabili beharreko materialaren moduluaren arabera— 

izango duten seinaleztapen-marrak ipiniko dira. Seinaleztapen-marra horietan zoladurak testura 

eta kolore desberdina izango du (inguruko gainerako zoladurarekin ondo kontrastatuta) eta, 

horrela, informazioa eta abisua emateko funtzio bikoitza beteko du. Bidearen noranzkoarekin 

elkarzut geratuko dira, eta oinezkoentzako ibilbide osoa hartuko dute. 

3.- Oinezkoentzako ibilbide baten diseinuan irtenune edo kolore desberdineko zoladurak jartzen 

direnean, diseinu horretarako jarraibide orokor gisa ondokoak hartuko dira: 

1. Oinezkoentzako ibilbidearen zatirik handiena hartuko duen zoladura nagusi bat uztea. 

2. Zoladuraren gainerakoa ibilbidearen ardatzean uztea, ikusteko arazoak dituzten 
pertsonak zuzentzeko eta orientatzeko gida moduan baliagarria izan dadin. 
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PASAIAKO IRISGARRITASUN-PLANA                                                                                                                                      or. 11  
6. LIBURUKIA KOMUNIKAZIOA 

Zuhaitz-txorkoak: 

Oinezkoentzako ibilbide hauetan kokatuta dauden zuhaitz-txorkoak inguruko zoladurarekin 

berdindutako elementuekin estaliko dira. Elementu horiek lasaierarik gabe ipiniko dira, 

pertsonak edo ibilgailuak gainetik igarotzearen eraginez ez deformatzeko moduan. Burdinsare-

itxiturarik izanez gero, koadrikulatuak izango dira eta 1 x 1 cm-ko gehieneko irekidura izango 

dute oinezkoentzako ibilbidearen gutxieneko zabaleran badaude, eta 2,5 x 2,5 cm-koa zabalera 

horretan ez badaude. Pasaian aurkitutako zuhaitz-txorko gehienek ez dute betetzen indarreko 

araudia. Jarraian, udalerrian kokatutako adibide bat erakusten da.  

 

9. irudia. Zuhaitz-txorkoa 
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6. LIBURUKIA KOMUNIKAZIOA 

Eserlekuak: 

Bide publikoan kokatutako eserlekuek eskakizun batzuk bete behar dituzte. 40-45 cm-ko 

altueran izango dute eserlekua. Gainera, bizkarraldea eta beso-euskarriak izango dituzte 

eserlekuaren mailatik 20-25 cm-ko altueran. Bestalde, nahiko toki utzi beharko dute bidetik ibili 

ahal izateko, hau da, ez dute enbarazurik egin behar.  

Jarraian, udalerriko eserleku ohikoenen argazki batzuk erakusten dira. Ez dute araudia betetzen.                      

                          

 

10. irudia. Banku motak 
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PASAIAKO IRISGARRITASUN-PLANA                                                                                                                                      or. 13  
6. LIBURUKIA KOMUNIKAZIOA 

Informazio-zutoinak: 

Pasaian zenbait informazio-zutoin daude, batzuk garraio publikoak dituen geralekuetan, eta 

beste batzuk herriko puntu jakinetan.  

Informazioa herritar guztientzako irisgarria izan dadin, panel horietako informazioa ere irisgarria 

izan behar da. Horretarako, trazuan zentratutako altuerliebez eta braille sistemaz 

nabarmendutako karaktereak erabili behar dira. Halaber, adierazle esekiak edo irtenak 

2,20 metrotik gorako altueran jarriko dira beti.  

            

11. irudia. Ereduzko informazio-zutoinak 
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6. LIBURUKIA KOMUNIKAZIOA 

3 GARRAIOA 

Garraioko komunikazioaren arloko irisgarritasunean alderdi hauek sartzen dira: 

Garraio publikoarekin lotutako alderdiak: 

• Geralekuetan informazio eta seinale egokiak egotea (garraio publikoaren geralekua 

adierazteko nazioarteko sinboloa duen zutoina, informazio-panelak, eta abar). 

• Markesinek beharreko baldintzak betetzea, eta beharrezko ekipamenduak izatea. 

• Unitate mugikorrek (autobusek) irisgarritasuna bermatzeko eskatzen zaizkien baldintza 

teknikoak betetzea (plataforma baxuak, euste-barrak, adierazle akustiko eta bisualak...).  

Garraio pribatuarekin lotutako alderdiak, mugikortasun urriko pertsonentzat erreserbatutako 

plazetan ardaztuta: 

• Seinale horizontalak. 

• Seinale bertikalak. 
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GARRAIO PUBLIKOA: 

Garraioaren irisgarritasunari buruzko dokumentuan, udalerrian dauden garraio publikoaren 

geraleku guztiak aztertu dira. Azterketa horietan jasotzen dira geraleku horiek komunikazioaren 

ikuspegitik irisgarriak izateko egin behar diren ekintzak: identifikazio-zutoinak jartzea, pintura 

bidez seinaleztatzea, eta abar.  

Kasu askotan, geralekua identifikatzeko seinalea falta dela ikusi da. Halaber, ohikoa da 

markesinen beiretan kolorezko bandarik ez izatea.   

Adibide gisa, Pasaiako markesina bat erakusten da. Markesina horrek gabeziak ditu, 

komunikazioari dagokionez.  

 

 

12. irudia: Seinaleztapen-bandarik gabeko markesina Pasaian. 
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6. LIBURUKIA KOMUNIKAZIOA 

GARRAIO PRIBATUA: 

Garraio publikoarekin gertatzen den bezala, mugikortasun urriko pertsonentzat erreserbatutako 

aparkaleku-plazak garraioari buruzko berariazko dokumentuan aztertzen dira.  

Komunikazioaren ikuspegitik nabarmendu beharreko gabezia handienak identifikazio-seinale 

horizontalik eta bertikalik gabeko plazak dira.  

Jarraian, Pasaiako MUP plaza bat erakusten da. Plaza horretan ondo daude jarrita da araudiak 

eskatutako seinale horizontal eta bertikalak.  

 

 

13. irudia: Seinale horizontal eta bertikal egokiak dituen MUP plaza Pasaian. 
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4 IRISGARRITASUNA ERAKINETAN 

Eraikinen barruko komunikazioaren irisgarritasuna, eraikinen liburukian jorratzen da berariaz, 

eraikin bakoitzari dagozkion fitxetan. 

 

 

 

 


